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Egyre látványosabb az építkezés
  Nagy erőkkel halad a sportcsarnok építé-

se – amelyről a saját szemünkkel is meggyő-
ződhettünk egy helyszíni bejárás alkalmával. 
A korábbi nagy esőzések ellenére sem akadt 
meg az építkezés, sőt azt az információt kap-
tuk, hogy az előzetes műszaki ütemtervhez 
képest két héttel előrébb jár a kivitelező. Rajki 
László, a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetője is ezt a hírt erősítette meg. A je-
lenleg is zajló munkálatok során ez az időnye-
reség elfogyott – tudtuk meg, így az építkezés 
most már az ütemtervnek megfelelően halad. 

 Ottjártunkkor a Dunaújvárosban előre le-
gyártott vasbetonelemek összeállításán dol-
goztak a szakemberek: a lelátóelemek egy 
része már állt, a tartópillérek a végleges he-
lyükre kerültek, folyamatban volt a tetőtartó 
rácsos elemeinek felszerelése, továbbá meg-
kezdődött a falazás, ezáltal a belső helyisé-
gek kialakítása is. A következő munkafázis 
a monolitfödém építése lesz. 
 A következő hónapokban folyamatosan tá-
jékoztatjuk olvasóinkat a sportcsarnok építé-
sének alakulásáról. AT
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Az Monor helyi (507-es) autóbuszvonal  
új menetrendje és útvonala

Vasútállomás – Egészségház – Mátra u.  – Kistói út – Óvoda – Vasútállomás – Jászai Mari tér – Vasútállomás
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Sor-
szám Megnevezés

Tárgyév
Alap- 

tevékenység
Vállalkozási  
tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele 22 914 3 460 26 374
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
3. Egyéb bevétel 56 892 0 56 892

ebből:
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 52 512 0 52 512
a.) alapítótól 0 0 0
b.) központi költségvetésből 44 0 44
c.) helyi önkormányzattól 52 469 0 52 469
d.) egyéb 0 0 0
Pályázati úton elnyert támogatás 3 857 0 3 857
Tagdíjból származó bevétel 0 0 0
Egyéb 523 0 523

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0
A. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 79 806 3 460 83 267

Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 79 806 79 806
5. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 45 167 2 749 47 915

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 31 135 261 31 396
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 7 108 0 7 108
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 768 18 1 786
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 114 293 407
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 78 184 3 320 81 505
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1 622 140 1 762
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 24 24
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 1 622 116 1 738

Sorszám Megnevezés Tárgyév
1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 888
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 11 888
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
5. B. FORGÓESZKÖZÖK 19 697
6. I. KÉSZLETEK 0
7. II. KÖVETELÉSEK 7 046
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 12 651

10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 153
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 32 738

Sorszám Megnevezés Tárgyév
12. D. SAJÁT TŐKE 3 930
13. I. JEGYZETT TŐKE 3 000
14. II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
15. III. TŐKETARTALÉK
16. IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási  tevékenységből -19 150
17. IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből 18 342
18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
20. VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási  tevékenységből 116
21. VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből 1 622
22. E. CÉLTARTALÉKOK 0
23. F. KÖTELEZETTSÉGEK 7 343
24. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0
25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0
26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 343
27. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 21 465
28. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 32 738

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. beszámolója 2016. évről

Közhasznúsági szempontok szerint 2016. évben a "Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.  Megfelelő mértékű 
erőforrással (Ect. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban

Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. ceglédi telephelyére, 
valamint a monori kirendeltségre hulladékszállító 
járműre keres gépjárművezető és rakodó munka-
társakat. Gépjárművezetők bére és rakodók bére 
megegyezés szerint. Gépjárművezetőknél elvá-
rás a GKI-kártya megléte. Rakodóknál előny az 
OKJ-s hulladékgyűjtő és – szállító képesítés. Ön-
életrajzokat várjuk az okoviz@okoviz.hu e-mail 
címre vagy a 2700 Cegléd, Pesti út 65. postacímre.

Állás

Szünetel a  
gázszolgáltatás

Idén is Tiszta udvar,  
rendes ház-pályázat Monoron

  A Földgázszállító Zrt. karbantartási munkát 
végez a monori gázátadó állomáson. A mun-
kálatok miatt július 25-én 8 órától július 27-én 
10 óráig szünetel a gázszolgáltatás Monoron 
– derült ki a TIGÁZ-DSO Kft. tájékoztató-
jából.
 A szolgáltató kéri a fogyasztókat, hogy a 
karbantartás idején a gázvételezés szünetel-
tetésének biztosítása érdekében tartsák zárt 
állapotban a gázmérő előtti főelzárót.
 A gázszolgáltatás problémamentes újrain-
díthatóságának érdekében a szolgáltató szak-
embereinek meg kell győződniük az elzárók 
zárt állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
 Rendellenesség esetén a TIGÁZ-DSO Kft. 
diszpécserszolgálatán tehetnek bejelentést, a 
06-80/300-300 telefonszámon. nfo

  A hosszú idő eltelte után tavaly újból élet-
re hívott régi hagyomány, a Tiszta udvar, ren-
des ház-pályázat sok monori ingatlantulaj-
donos figyelmét felkeltette. A tavalyi sikeres 
kezdeményezés után idén is kiírta Monor Vá-
ros Önkormányzata a pályázatot, amely célja 
idén is ugyanaz volt, mint tavaly: a környe-
zet érdekében vállalt egyéni felelősség erősí-
tése és a helyi közösség formálása a rendezett 
kertek és önként vállalt város- és környezet-
szépítés által. A pályázati kiírás szerint csa-
ládi ház, társasház, telephely, valamint utca 
és utcaszakasz kategóriákban nevezhettek az 

ingatlantulajdonosok. Családi ház kategóri-
ában évente többen is, a további kategóriák-
ban egy-egy tulajdonos kaphatja majd meg 
az emléktáblát és a hozzá tartozó oklevelet.
 A meghirdetett május végi határidőig tíz 
nevezés érkezett az önkormányzathoz. A je-
lentkezők udvarait és kertjeit egy képviselők-
ből és külsős tagokból álló bizottság látogat-
ta meg, hogy személyesen is megismerjék a 
résztvevőket.
 Ezt követően születik meg a döntés a dí-
jazottakról, akik a júliusi képviselő-testületi 
ülésen kapják majd meg az elismerést.  nfo
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Közel 70 millió  
forintot nyert Monor  
útépítésre és felújításra

Tűzgyújtási tilalmat 
rendeltek el

  A Nemzetgazdasági Minisztérium által tá-
mogatott pályázati forrásból közvilágítás ki-
építésére is áldoz a városvezetés. 
 Monor Város Önkormányzata az idei év 
elején nyújtotta be pályázatát az Önkormány-
zati tulajdonú belterületi utak szilárd burko-
lattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfej-
lesztési céllal Pest megye területén címmel 
kiírt felhívásra. A benyújtott pályázatot po-
zitív elbírálásban részesítették, így 69 994 477 
forint támogatást nyert a város.
 A felhívásra 147 pályázat érkezett, össze-
sen 12,7 milliárd forint támogatási igénnyel, 
ami háromszoros túligénylést jelentett. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 
az eredeti támogatási keretet megemelte, 
így összesen négymilliárd forint támoga-
tást kapott 53 települési önkormányzat Pest 
megyében. Rákossy Balázs az európai uniós 
források felhasználásáért felelős államtit-
kár hangsúlyozta, hogy a következő évek-
ben 80 milliárd forint támogatás jut majd a 

Budapesttel egy statisztikai régióban sze-
replő megyének. Az NGM ezzel is biztosít-
ja, hogy a Pest megyei értékteremtő fejlesz-
tések eredményesen megvalósulhassanak, 
annak ellenére, hogy az európai uniós tá-
mogatások jelentős részére nem pályázhat-
nak ebből a megyéből. 
 Az eredeti terveknek megfelelően, ebből 
az összegből valósul meg a Balassi utca Lő-
csei utca és Nyitrai utca közötti földutas sza-
kasznak aszfaltozása, valamint a Klapka és 
Nyitrai utca közötti szakasz felújítása és szé-
lesítése. Az előbbi szakaszon nincs közvilá-
gítás sem, így annak kiépítése is e beruházás 
keretén belül történik meg. Az utcaszakasz 
szomszédos Monor jelenlegi legnagyobb be-
ruházásával, a városi sportcsarnok építésével, 
így a munkálatok csak később kezdődhetnek 
meg.
 Az új út jelentős mértékben tehermentesíti 
majd a városrész kis utcáinak forgalmát, ez-
zel együtt pedig a város egy újabb közterü-
lete szépül meg. nfo

Házhoz menő szelektív (sárga zsákos) és biológiailag lebomló (zöld zsákos) hulladékok szállítási időpontjai 

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

július augusztus szeptember július augusztus szeptember

Monor 1. körzet 10., 24. hétfő 7., 21. hétfő 4., 18. hétfő 3. hétfő 14. hétfő 11. hétfő

Monor 2. körzet 11., 25. kedd 8., 22. kedd 5., 19. kedd 4. kedd 15. kedd 12. kedd

Monor 3. körzet 12., 26. szerda 9., 23. szerda 6., 20. szerda 5. szerda 16. szerda 13. szerda

Monor 4. körzet 13., 27. csütörtök 10., 24. csütörtök 7., 21. csütörtök 6. csütörtök 17. csütörtök 14. csütörtök

Monor 5. körzet 14., 28. péntek 11., 25. péntek 8., 22. péntek 7. péntek 18. péntek 15. péntek

Felhívjuk a tisztelt kül- és belterületi ingatlan-
tulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy a 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján 

„a földhasználó köteles az adott év június 30. nap-
jáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani”.
 Ha a földhasználó ennek a kötelezettségnek nem 
tesz eleget, úgy közérdekű védekezést rendel el a ha-
tóság, melynek költsége a földhasználót terheli, va-
lamint a növényvédelmi bírság is kiszabásra kerül.
 A növényvédelmi bírság 15 ezer forinttól 5 mil-
lió forintig terjedhet, a fertőzött terület nagyságá-
tól függően.
 Továbbá fent említett törvény és § (1) bekezdés c) 
pontja szerint a termelő, illetve a földhasználó kö-
teles egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, 
különösen a szomszédos termelők növénytermelési, 
növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészsé-
get bármely módon veszélyeztetik, valamint figye-
lembe venni az integrált növénytermesztés alapel-
veit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
 Kérjük kísérjék figyelemmel földterületeik álla-
potát! Önmaguk és embertársaik egészsége, a szom-
széd földhasználók növénytermelési és növényvédel-
mi biztonsága érdekében végezzék el a megfelelő 
mechanikai vagy vegyszeres beavatkozást a parlag-
fű virágzásának, illetve az egyéb károsítók elszapo-
rodásának megakadályozása érdekében! 

Monori Polgármesteri Hivatal Műszaki,  
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda

Felhívás ingatlan- 
tulajdonosok,  
földhasználók  
számára

  Kérjük jelezze, ha nem kapott Monori Strá-
zsa újságot, vagy egyéb problémát tapasztal 
a terjesztéssel. E-mail: terjesztes@regiolapok.
hu, tel.: 06-70/674-4485.

Nem kapott 
Strázsát? 

  Hazánkat is elérte az idei nyár első hőhul-
láma, az erősödő felmelegedés és a szeles, 
csapadékmentes napok számának növeke-
dése miatt Magyarországon számos helyen 
fokozott tűzveszély alakult ki. A szélsősé-
ges időjárási körülmények miatt a földmű-
velésügyi miniszter általános tűzgyújtási 
tilalmat rendelt el az erdőkben és a fásítá-
sokban, illetve azok határától kétszáz mé-
teres körzetben lévő külterületi ingatlano-
kon. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos 
tüzet gyújtani a felsorolt területeken talál-
ható kijelölt tűzrakó helyeken is.

 Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági 
területen dolgozók, a közúton és a vasúton 
utazók fokozott figyelmét és körültekintő el-
járását kérik: égő cigarettát ne dobjanak el! 
 A tűzvédelmi rendelkezések megszegése 
pénzbírságot von maga után.
 A tűzgyújtási tilalom visszavonásig ér-
vényes. A tűzgyújtási tilalom elrendelése és 
annak visszavonása a meteorológiai körül-
ményektől, az erdőben található élő és holt 
biomassza szárazságától és a keletkezett tü-
zek gyakoriságától függ. További informáci-
ók: www.erdotuz.hu. 
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Immár 18 éves hagyomány, hogy a közelgő pedagó-
gusnap alkalmából Monor Város Önkormányzata 
is köszönti az óvodai, illetve az általános- és közép-
iskolai dolgozókat. Idén június 1-jén a Vigadó dísz-
termében került sor az ünnepélyes programra. 

Pedagógusokat 
köszöntöttek

A z  ünnepi összejövetel 
Zsombok László polgár-
mester köszöntőjével kez-

dődött. 
 – A köznevelés és közoktatás át-
szervezése nyomán az önkormány-
zat hatáskörébe már csak az óvodák 
tartoznak, ezzel együtt a város to-
vábbra is magáénak érzi az iskolá-
kat és kollégaként tekint az ott dol-
gozókra is – hangsúlyozta.
 A tárgyi feltételek kapcsán ki-
emelte, hogy bár a hozzánk hasonló 
méretű, környékbeli települések jó-
val több adóbevételből gazdálkod-
nak, a pedagógusok személyisége 
jóval inkább meghatározó a neve-
lés során, mint a mindenkori fenn-
tartó anyagi lehetőségei. 
 A megnyitóbeszédet követően 
Velősy Márta hegedűművész, Steidl 
Sándor zongoraművész és Kautzky 
Armand Jászai Mari-díjas színmű-
vész közreműködésével láthattak 
szórakoztató, alkalomhoz illő mű-
sort a vendégek. Ezután következett 
a Monor Város Nevelési, Oktatási 
és Közművelődési Díjak átadása. 
Az önkormányzat ezzel a kitün-
tetéssel ismeri el a kiemelkedő ne-
velő-oktató munkát végző, illetve 
a közművelődést leginkább előse-
gítő személyek munkáját. A kitün-
tetés emlékéremből, oklevélből és 
pénzjutalomból áll, melyet idén há-
rom személynek ítéltek oda. 

 Leé Lászlóné, a Monori Ady Úti Ál-
talános Iskola pedagógusa 1986-ban 
Zsámbékon szerzett tanítói diplo-
mát, majd elvégezte a magyar nyelv 

és irodalomtanári szakot az ELTE 
Tanárképző Főiskolai Karán. 39 éve 
dolgozik monori intézményekben, 
először a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában, majd 1998-tól az Ady Úti 
Általános Iskolában. Munkáját pre-
cizitás és a gyermekek szeretete jel-
lemzi. Szívén viseli a tanulásban 
elmaradottak fejlesztését, új mód-
szerek bevezetésében, kipróbálásá-
ban is élen jár. Tanulói csoportjainál 
figyelembe veszi az eltérő kulturális, 
illetve társadalmi háttérből adódó 
sajátosságokat. Részt vesz az erdei 
iskola-program és a Határtalanul- 
program megszervezésében.
 Az iskola ünnepi rendezvényei-
re műsorokkal készül, az Iskolará-
dió egyik szereplője.

 Veresné Bartha Mária, Maja néni, 
a Monori Tesz-Vesz Óvoda peda-
gógusa, a Kecskeméti Óvónőkép-
ző Főiskolán szerezte óvodapeda-
gógusi diplomáját 1975-ben, azóta 
pedagógusként előbb Üllőn, majd 
2006 óta a Monori Tesz-Vesz Óvodá-
ban dolgozik. Munkáját hivatásnak 
tekinti, a gyermekek nevelése iránt 
elkötelezett, motivált. Kreatív, dina-
mikus, nyitott mind a gyermekek, a 
szülők, mind a kollégák felé. Kisu-
gárzásával, észrevételeivel, szemlé-
letével elnyerte az óvoda közössé-
gének tiszteletét. Magas színvonalú 
tudása párosul az évtizedek alatt 
megszerzett tapasztalattal, életböl-
csességgel, melyet szívesen átad és 
megoszt kollégáival. A néphagyo-
mányőrzés területén is kiemelkedő 

a munkája, a hagyományőrző ün-
nepkörök ápolásában, éltetésében 
élen jár. A gyermekek egészséges 
életmódra nevelését szívügyének 
tekinti, vállalja a sportprogramok 
–  ovifoci, úszás, korcsolyázás – szer-
vezését, lebonyolítását.
 Wohner István, a Monori Jászai 
Mari Általános Iskola pedagógu-
sa 2000 óta áll az iskola alkalmazá-

sában, 2004-ben szerezte technika 
szakos általános iskolai végzettsé-
gét. Pedagógusi alapfeladata mel-
lett gyermek- és ifjúságvédelmi fel-
adatokat is ellát. Éveken át volt az 
iskola közalkalmazotti tanácsá-
nak tagja, illetve elnöke, közmeg-
elégedésre. Pedagógiai munkáját 
gyermekszeretet, eredményesség 
jellemzi. 2011-től amatőr színész-
ként csatlakozott a Monori Szín-
ház szabadidős művészeti csoport-
hoz, amely öt produkciójának közel 
40 előadásában játszott szerepet. A 
Tűvé-tevők című vásári komédiá-
val a Nagyváradi Szigligeti Szín-
ház; Hans Sachs: Komédiák című 
előadásával Beregszászon és Kas-
sán szerepelt és a színtársulat tagja 
volt a Losonci Kármán József Szín-
házban szereplő, Hová tegyük Rá-
kosi elvtársat? című darabban is.
 A városi elismerést követően a 
jubiláló, már nyugdíjas pedagógu-
sok díszoklevelének átadása követ-
kezett. Idén ketten kaptak Vasokle-
velet diplomájuk megszerzésének 
65. évfordulója alkalmából. 
 Márton Lászlóné 1952-ben szerez-
te óvónői oklevelét. Néhány évvel 
a munkába lépését követően, 1958 
novemberében költözött Monorra. 
Először a Vásártéri Óvodában, majd 
azt követően a mai Monori Kossuth 
Lajos Óvodában dolgozott 30 évig 
óvónőként, illetve vezető-helyettes-
ként. A hosszú évtizedeken át ki-

fejtett értékes szakmai tevékenysé-
gének elismeréseként a Gál Ferenc 
Főiskola Pedagógiai Kara állította ki 
részére a vasoklevelet.
 Bernula Béláné nyugdíjas peda-
gógus 1945-ben népiskolai tanítói, 
majd 1952-ben Budapesti Állami 
Pedagógiai Főiskolán tanári okle-
velet szerzett. Saját kérésére 1951-
től a szomszédos Gomba község 
általános iskolájában, majd 1953-
tól a monori Kossuth Lajos Álta-
lános Iskolában tanított. 1987 ja-
nuárjában nyugdíjas lett, azonban 
1992-ig folytatta általános iskolai 
tanári munkáját. Végül 1994 júni-
usáig óraadóként tanított a mono-
ri Szterényi József Szakképzőiskola 
és Szakiskolában. Pedagógiai tevé-
kenységét így 49 éven át folytatta. 
Vasoklevelét a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Pedagógus-
képző Kara állította ki részére. 
 Az ünnepi összejövetel egy ran-
gos állami kitüntetés bejelentésé-
vel ért véget. Balog Zoltán, az embe-
ri erőforrások minisztere Apáczai 
Csere János-díjjal jutalmazta dr. Pat-
kós Józsefet, a Jászai Mari Általános 
Iskola igazgatóját. Az elismerést 
pedagógusok és főiskolai, egye-
temi oktatók számára kiemelkedő 
oktatási-nevelési-gyógypedagógiai 
munkáért, valamint a pedagógiai 
gyakorlatot segítő kiemelkedő tu-
dományos tevékenységért ítélik 

oda az alap- és középfokú oktatás-
ban 3 fő részére. A nyugdíjba vo-
nuló igazgató ezúton is köszönetet 
mondott kollégáinak, a város, va-
lamint a Klebersberg Központ ve-
zetőinek.
 Az eseményt Farkas Zoltán, a 
Klebersberg Központ Monori Tan-
kerületének szakmai helyettese zár-
ta, aki köszöntötte a Monoron dolgo-
zó pedagógusokat és közülük név 
szerint is az elismerésben részesü-
lő Vargáné Vedres Máriát, Hadrikné 
Spenger Katalint, Oberst Istvánnét, Si-
mon Endrénét, Nyulas Máriát és Jám-
borné Kécskei Ilonát.

Leé Lászlóné

Veresné Bartha Mária

Wohner István

Bernula Béláné Vasoklevelet vehetett át
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SIKERES MONORIAK

Tősgyökeres monori, azok közé tartozik, akiknek még Monort 
írták a személyi igazolványba a születési hely mellé. Soha 
nem vágyott el a településről, ideköti őt minden szál: emlékek, 
hangulatok, család, barátok. Élete a zene, ami munka, hobbi 
és hivatás is egyben. Morvai Gábort, a Buborék együttes 
zenészét faggattuk zenéről, családról és a monori életről. 

A CSALÁD 
a legnagyobb 
boldogság

A József Attila Gimnázium épülete mellett 
egykor álló szülőotthonban született. A 
zenével és a hangszerrel már egészen fi-

atalon, kilencéves korában megismerkedett, édes-
apjának köszönhetően. 
 – Apám 1981-ben vásárolta az első hang-
szerét, egy szaxofont, és mindenféle előkép-
zettség nélkül gyakorolni kezdett. Nem volt 
könnyű dolga, köztudott, hogy a szaxofont 
nehéz megszólaltatni, rá kell érezni a tech-
nikájára. Végül apám beiratkozott a zeneis-
kolába, Budai Imre tanár úr tanítványa lett, a 
sok gyakorlásnak köszönhetően pedig egy-
re jobban ment neki a zenélés, hamarosan la-
kodalmakat is vállalt. Akkoriban szerettem 
bele én is a zenébe.

– Annyira, hogy zeneórákra kezdett járni.
 – Mentem apám után, de én először klari-
néton tanultam játszani. Budai Imre tanár úr 
tanított engem is, szerettem az óráit. A kla-
rinét jó alapokat adott, amellett pedig a sza-
xofont is egyre többször vettem a kezembe. 
Nagyon szerettem a 60-as évek rock and roll-
ját, amikor a szaxofon volt az egyik fő hang-
szer. Egy idő után többet játszottam a köny-
nyűzenét mint a klasszikusokat.

– Végül pedig zenész lett.
 – Azt szoktam mondani, hogy az a zenész, 
aki a zenével foglalkozik és ebből fenn tud-
ja tartani magát. A pályám elején még eskü-
vőkön zenéltem, aztán partizenekarokban. 
Lassan lépkedtem fölfelé, míg végül eljutot-
tam odáig, hogy a zenélés lett a főfoglalko-
zásom.

– Korábban mivel kereste a kenyerét?
 – Monoron dolgoztam közalkalmazott-
ként. Szerettem a munkámat, de az egyre 
több fellépés miatt már nem tudtam össze-
egyeztetni a két elfoglaltságot.

– A Buborék együttesben játszik, a zenekar felfe-
lé ívelő pályán van, egyre népszerűbb a legfiata-
labb korosztály és a szüleik körében. De miért ép-
pen gyerekeknek zenélnek? 
 – Mert ők a legőszintébbek. Sokféle közön-
ség előtt játszottam, de csak róluk mondható 
el, hogy őszintén örülnek, őszintén tapsolnak, 
nem isznak, nem dohányoznak, nem köteked-
nek. A viccet félretéve, nagyon hálás közönség 
a gyerekeké. A koncertek közben sokat móká-
zunk, együtt nevetünk a kicsikkel és a kon-
cert közben születő őszinte, kendőzetlen gyer-
meki reakciók nagyon sokat adnak. Emellett 
van egyfajta hivatástudatunk is, hiszen sze-
retnénk, hogy a gyerekek megismerkedjenek 
az élőzenével és a hangszerekkel. A koncer-
tek végén általában engedjük, hogy feljöjjenek 
a színpadra, megérinthetik, kipróbálhatják a 
gitárt, a szaxofont, a zongorát, az énekmik-
rofont. Sokan a koncertjeinken találkoznak 
először a hangszerekkel, és látszik, mennyi-
re tetszik nekik. Fontos, hogy a gyerekek mi-
nél fiatalabb korban megismerkedjenek a ze-
nével, hiszen a felnőttkorukra is hatással lesz 
az, amit gyerekkorban megtapasztalnak.

– Elsősorban a szülők felelőssége, hogy milyen 
programokra viszik el a gyerekeket. Ha bennük 
nincs meg az igény, a felnövekvő korosztályban 
is csak nehezen vagy egyáltalán nem alakul ki.
 – A 90-es években, amikor még nem volt szó 
a Buborék együttesről, arra gondoltam, vala-
hogy meg kellene mutatni a gyerekeknek az 
élőzenét. Két társammal összefogtunk és szaxo-
fonon, billentyűn és gitáron előadtunk három 
monori óvodában egy harminc perces koncer-
tet. Helybe kellett mennünk, mert például ha 
a könyvtár aulájában zenélünk, már nem biz-
tos, hogy elhozzák a gyerekeket. Egyre több 
ingyenes koncertet adunk falunapokon, vá-
rosi rendezvényeken és sokszor látom, hogy a 
gyerekek táncolnak, élvezik a zenét, aztán jön 

a szülő és elhúzza a nézőtérről, mert valaho-
va menni kell. Amikor végre hozzájut a gye-
rek a zenéhez, és lássuk be, ilyenből nem sok 
alkalom van, a szülő pont akkor szól közbe. 

– A zenészek élete a sok koncert és a sok gyakor-
lás miatt nem túl családbarát. Hogyan hangolja 
össze a magánéletét a foglalkozásával?
 – A koncertjeink általában hétvégén van-
nak, így a hétköznapokon jut több idő a csa-
ládra. A feleségem tanárnő, a délutánjaink 
sokszor szabadok, az ilyenkor rendelkezés-
re álló időt pedig valóban egymásnak szen-
teljük. Van, hogy hétköznapra is jut fellépés 
és a felkészülés is több időt igényel, de en-
nek ellenére megoldjuk, hogy kellő mennyi-
ségű és minőségű időt töltsünk együtt. Az a 
legfontosabb és a legnagyobb boldogság is 
egyben, hogy sokat lehetek a családommal. 
Hallottam a fiam első kimondott szavait, lát-
tam az első lépéseit. Kell ennél több? 

– Hogyan kapcsol ki? 
 – A kikapcsolódást számomra a túrázás, 
az utazás jelenti. Mindegy, hogy kerékpáros, 
vízi- vagy gyalogtúra, mindegyiket nagyon 
szeretem. A túrákról blogot is írok, mert szí-
vesen osztom meg másokkal a tapasztalata-
imat. A másik hobbim a fotózás, ami talán a 
túrázásból ered, mert szeretném minél több 
embernek megmutatni a sok szépséget, ami-
vel a természetben találkozom. Van egy fotós-
csoportunk is, nagyjából 30 fővel. Szervezünk 
kerekasztal-beszélgetéseket és éjszakai fotó-
zást. Fotós szemmel nagyon sok jó témát le-
het találni Monoron. A csoport egyébként a 
közösségről, az egymás megsegítéséről is szól.

– Mi az, amit a legjobban szeret Monorban? 
 – Elsősorban az embereket. Egy várost 
emberek tudnak elrontani és jóvátenni. Sze-
retem, hogy amikor végigmegyek az utcán, 
vagy egy nagyobb városi rendezvényen va-
gyok, száz métert egy óra alatt teszek meg, 
mert mindenütt barátokba botlom. Ha azt 
kérdezte volna, mi hiányzik a városból, nem 
jutott volna eszembe semmi, amit minden-
áron el kellene mondanom. Varga Norbert
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Á ltalában azonban be kell érnünk a szökőku-
tak, csobogók látványával, újabban a pára-
kapu is népszerű lett. A tó azonban mind-

eközben ott van a képzeletünkben, s amint szerét 
ejthetjük, igyekszünk felkeresni a legközelebbit. 
Ha másért nem, a víz látványáért.
 Monornak erre egy egészen pici vízfelület, a Kistó 
áll rendelkezésére, amiről ráadásul a forró napokon 
nem túl sok jót hallani. Megviseli a vizet a Nap, s a 
látogatók, akik puszta szívjóságból annyi kenyeret 
dobálnak a vadkacsáknak etetés címszóval, hogy ha 
kaprot és uborkát meg némi sót is dobálnának mel-
lé, az egész várost elláthatná kovászos uborkával.
 Legutóbbi kérdezősködésünk során arra keres-
tünk választ, vajon számon tartják-e a helyiek vi-
zes kirándulóhelyként a kis tavat, felkerekednek-e 
időnként csak azért, hogy fodros hullámokat, ná-
dat, stéget, vízi világot lássanak?
 Erős Péterné azonnal igennel felelt. Gyakran 
kijárnak – mesélte – már csak a játszótér miatt is, 
de a sétautakat, a rendezett kis parkot is szeretik. 
Amikor a kacsák kerültek szóba, kiderült, hogy 
pici lánya, Réka kedvéért a kacsákat is szokták ke-
nyérrel etetni, de azt nem tapasztalták, hogy emi-
att elszennyeződne a víz a part közelében. Azon 
viszont csodálkoztak, hogy legalább egy éve nem 
látják működni a tavi szökőkutat, aminek pedig, 
úgy tudják, vízforgató szerepe is van. Ettől füg-
getlenül is szeretik a helyet – tudtuk meg.
 A fiatal hölgy társaságában lévő Erős Jánosné 
arról beszélt, hogy régebben, amíg Pestre járt dol-
gozni, nem volt semmi dolga a Kistó környékén, a 
múltját sem ismeri, sosem járt oda. Amióta felújí-
tották, néha ő is megfordul a parkban. Kellemes-
nek tartja, nyári melegben kifejezetten üdítő lát-
vány a vízfelület.
 Bán Henriett azzal kezdte: szerinte is szép a tó 
és környéke, de ahhoz képest, hogy régen jóval na-
gyobb volt, a mérete kissé kiábrándító.

Megszólalt erre védőügyvédként a kisfia Bence, 
hogy régen se volt az a tó nagyobb, mint most.  
 Mire az anyuka:
 – Te hány éves vagy, hogy ezt ilyen biz-
tonsággal ki mered jelenteni?
 – Százkettő – így Bence, aki replikából 
is kitűnőre teljesített, ezt követően azonban 
már hagyta, hogy anyukája nosztalgiázzon 
egy kicsit a gyerekkoráról. Szerinte akkori-
ban, bár a környék rendezettsége a mostanit 
meg sem közelítette, sokkal kellemesebb társa-
sági élet zajlott körülötte, mint mostanában. Le-
hetett bográcsolni, horgászni, és mindig akadtak 
kint barátok, ismerősök, akikkel szórakoztatóan 
telt az idő. 
 Bán Henriett megfogalmazása szerint az ő 
ízléséhez képest most túl néptelen és esemény-
telen a park, de azért persze ki-kijárnak ők 
is, elnézegetni a vízi világot – tudtuk meg –, 
viszont soha nem etetik a kacsákat.
 Tarbály Csaba szabadidejében sokat bi-
ciklizik – avatott be minket –, időnként útba 
ejti a Kistót is, de  nem kirándulóhelyként, 
pláne nem üdítően vizes célpontként tartja szá-
mon, csak mint szóba jöhető, viszonylag kelle-
mes helyet.
 Járt kint egyszer egy nyáresti órán is, amikor a 
poshadt víz felől áradó szagtól valóssággal éme-
lyegni kezdett. Akkor egy ideig nem is ment ar-
rafelé, inkább a strázsahegyi kilátót és egyéb 
látnivalókat ejtette útba, és eltűnődött, vajon 
a környező utcákban élők hogyan tudják a 
tó nyári bűzét elviselni.
 Később aztán mégis visszatért, de kife-
jezetten a hajómodelleket bemutató rendez-
vényre, ami nagyszerű volt – hallhattuk –, és 
akkor szerencsére sem szagoknak, sem szétázott 
kenyérdaraboknak nem volt nyomuk. 

Molnár Anna

Forró nyári napokon felértékelődik a víz szerepe. Máskor is tudjuk 
róla, hogy fontos, sőt egyre fontosabb, de amikor harminc fok 
környékén mozog a hőmérő higanyszála, szinte mindenki szeret-
ne az ásványvizes palackon, a vízcsapon, a közkúton kívül valami 
nagyobb vízfelületet is a közelében tudni. Leginkább persze a ten-
gert, de egy tó sem lenne ellenünkre, amiben nyakig el lehet merülni.

Tarbály 
Csaba

Erős 
Péterné

Erős
 Jánosné

Bán 
Henriett

KÖRKÉRDÉS

CÉLPONT-E 
a nyári forróságban 

a Kistó vize?
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  Május 19-én óvodánkban – hagyo-
mányainkhoz híven – színes, vidám, 
színvonalas programokkal ünnepel-
tük a gyermeknapot.
 A hozzánk beiratkozott gyermeke-
ket és szüleiket is meghívtuk erre az 
eseményre, azzal a céllal, hogy a kö-
zös együttlét során ismerkedjenek az 
óvodával és leendő társaikkal.
 Változatos, érdekes programok (arcfes-
tés, óriás trambulin, futóbiciklizés, asz-

faltrajzverseny, zene-
ovi, ovifoci, ügyességi 
és néphagyományőr-
ző játékok, hordó-
lovaglás, kardvívás, 
gyöngyfűzés, kézmű-
ves-foglalkozások) 
várták a résztvevőket 
a délelőtt folyamán.
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KÜLÖNLEGES  
fáink és madaraink
A kiteljesedett tavasz hírnökének is nevezhető Monoron az a 
hússzínű, sötét rózsaszín virágú vadgesztenyefa (Aesculus carnea 

„Briotti”), ami május közepén a város főterének ékessége. 

Égbeszökő csúcsá-
val uralja a teret 
az Atlasz cédrus

Vadgesztenyefa a főtéren

E z a közönséges és 
az Észak-Ameriká-
ban honos vörös 

vadgesztenye hibridje par-
kok, díszkertek, arborétu-
mok díszfája. Nem kisebb 
rangú személyiség, mint a 
trianon-versaillesi-i kastély 
botanikusának emlékére 
került hivatalos elnevezé-
sébe a „Briotti” név.
 A városközpont emble-
matikus fájává vált a Pátria 
Takarékszövetkezet mel-
lett álló Mecsek-gömbkő-
ris (Fraxxinus ornus), ame-
lyet karácsonyonként szép 
fényfüzérekkel díszítenek 
fel az utóbbi időben – bár 
volt, hogy megrongálták 
már a világítását –, az ün-
neplő polgárok örömére. 
Az 1900-as évek végén Pé-

csett nemesített magyar fajta elegáns 
formája mellett ezért is vált közked-
veltté.
 A főtéri park rendezésének kezde-
tekor még kis csenevész csemete volt, 

ma már égbeszökő csúcsá-
val uralja a teret az a velünk 
öregedő, hatalmas fenyőnek 
látszó fa, ami tulajdonkép-
pen Atlasz cédrus (Cedrus 
atlantica). Az észak-afrikai 
Atlasz-hegység az erede-
ti otthona. Kifejlettként 30 
méternél is magasabbra nő-
het, és kúpos növekedése után később 
lombkoronája úgy kiszélesedhet, ahogy 
az Csontváry híres festményén is lát-
ható – persze ha nem tördelnek le róla 
közben olyan nagy ágakat, ahogy az 
néhány éve már megtörtént.
 Jó lenne, ha a természetet az emele-
tes épületek közé is becsempésző igé-
nyesen telepített fákra vigyáznánk, pél-
dául erre való figyelemfelhívás a – már 
több mint száz éve kitalált – madarak 
és fák napja (május 10.) is.
 Természetesen madárcsicsergés nél-
kül is szegényebb és örömtelenebb len-
ne az életünk. Még akkor is így van ez, 
ha központunkban a galambürülékek 
jelentős gondokat okoznak. Galambá-
szaink viszont a megmondhatói, hogy 
pl. az 1999 óta önálló fajtaként elismert 
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Sokan kedvelik elegáns  
formája miatt a gömbkőrist

Gyerekek a Tesz-Vesz Óvoda 
 játszóterén, háttérben  
a mozgásfejlesztő eszköz

Monori keringőre milyen büszke lehet 
városunk is. B.G.

KÖZÖSSÉG

 Óvodánk sikeresen vett részt a Mars-
lakócskák nyereményjátékban, mely-
nek fődíja ezen a napon került átadás-
ra: az óvoda egymillió forint értékű 
korszerű, kreatív mozgásfejlesztő esz-
közzel, egy kombinált játszótérrel gaz-
dagodott. A gyermekek határtalan 
örömmel és érdeklődéssel vették bir-
tokba.

 Még egy fészekhintával tudtuk bő-
víteni játszóterünket, melyet a korábbi 
Bálint-napi bál bevételéből vásároltunk. 
A kombinált játszótér mellett, a gyerme-
kek körében ez lett az egyik legnépsze-
rűbb udvari játék.
 Ezúton köszönjük meg a Nyitnikék 
Gyermekház vezetőjének, Szarka Gábor-
nak és munkatársainak a szervezésben, 
illetve lebonyolításban nyújtott támoga-
tásukat, együttműködésüket.
 Külön köszönet az SZMK elnökének, 
Papp Renátának és Ohát Krisztina SZMK-
tagnak, hogy mindent megtettek azért, 
hogy ezt az értékes fődíjat a mi óvo-
dánk nyerhette meg.
 Ezen a különleges napon élmények-
ben gazdag, változatos és tartalmas dél-
előttöt tölthettünk együtt.

Seres Istvánné, óvodavezető

Gyermeknap a Tesz-Vesz Óvodában

 Az óvoda egyik legnépszerűbb 
 játéka lett a fészekhinta
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  A Nemzeti Borkiválóság Program ke-
retében idén is meghirdette a Földműve-
lésügyi Minisztérium az Országkóstolót. 
A magyar borok népszerűsítésére létre-
jött program keretében idén négy kate-
góriában – fehérbor, furmint, vörösbor 
és rozé – lehetett nevezni. A lekóstolást 
és a bírálást az Országos Borszakér-
tő Társaság végezte, a szakemberek 
összesen 1400 minta közül válasz-
tották ki a legjobbakat.
 Fehérbor-kategóriában a mono-
ri Megyeri-Hanti Pince is érdekelt 
volt, az Országkóstolóra a Mon-
dandó 2016-os évjáratú cserszegi 
fűszeres borukkal neveztek, me-

Monor Város Bora 2017-ben a Csevej

 Patkós József átveszi az Apáczai Csere 
János-díjat Balogh Zoltántól, az  
emberi erőforrások miniszterétől

Á ltalános iskolai tanítói és rajzta-
nári végzettségtől kezdve, peda-
gógiai bölcsészdoktori diplomá-

val folytatva, német felsőfokú és angol 
alapfokú nyelvvizsgával folyamatosan 
tovább képezte magát; újságírói, szín-
játszó-rendezői és német nemzetisé-
gi ismeretekkel is állandóan bővítve 
elméleti és gyakorlati tudásanyagát. 
Rendszeresen jelentek meg publiká-
ciói – különböző témákban – helyi és 
országos lapokban. Állandó szakmai 
továbbképzései során mesterpedagó-
gusi és tanfelügyeleti szakértői címet 
szerzett és a Pedagógus Kamarának is 
tagja lett. Előadásokat tartott pl. a Ne-
veléstudományi és Szakmódszertani 
Konferencián. Könyvtársszerző és il-
lusztrátor is volt. Akvarell- és olajfest-
ményeit 1989 és 2010-ben Monoron is 
láthattuk, de azok több külföldi kiállí-
tásra is eljutottak. Igazi alkotói peda-
gógusként szépírói vénáját is sikere-
sen kipróbálta, és korán felismerte a 
drámapedagógia pozitív hatását a ne-
velésben; de annak közösségi összetar-
tó erejét egy iskolai tantestület keretein 
belül is. Kistarcsán – hangversenyterem 
mellett – színházat alapított, és Vecsé-
sen (12 évi ottléte alatt), majd monori 

KÖZÖSSÉG

Egy Apáczai Csere János-díj, 
ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
Négy és fél évtized alatt – tíz környékbeli iskolában 
tanítva; Gyömrőn, Vecsésen, Kistarcsán és Monoron 
igazgatóként is irányítva intézményét – hivatásszerűen 
bejárta a pedagógusszakma minden lépcsőfokát.

hét évében is volt ereje ezt megismé-
telni. Diákjaival és kollégáival felejthe-
tetlen előadásokat rendezett, országos 
hírű művészek bevonásával, hazai és 
határainkon túli magyar területeken is 
sok sikert aratva, Monor város jó hírét 
ezzel is öregbítve. Tevékenysége szín-
helyein számos kitüntetéssel ismerték 
el munkáját.     
 Dr. Patkós Józsefről beszélünk, aki a 
monori Jászai Mari Általános Iskola 
nyugdíjba vonuló igazgatójaként a pe-
dagógusnapon vehette át Balog Zoltántól, 
az emberi erőforrások miniszterétől  az 
Apáczai Csere János-díjat. A 17. századi 
enciklopédikus műveltségű nagy peda-
gógus egyéniségről elnevezett rangos ál-
lami kitüntetés – sokoldalú, kiemelke-
dő tevékenysége alapján – megérdemelt 
kézbe került. Megkérdeztük őt, hogyan 
tudná röviden összegezni Monoron töl-
tött időszakának szakmai-közéleti ered-
ményeit, céljai megvalósulását, és mik 
a további tervei?
 – Egy valamit magára adó magyar 
pedagógus – kezdte válaszát – minden 
korban többet igyekezett tenni tanítá-
si óráinak megtartásánál, környeze-
te közművelődésében is plusz értéke-
ket létrehozva. Kollégáimmal mi is. A 

székfoglaló programomban megfogal-
mazottak időtállóságát, sikeres meg-
valósítását, munkatársaim egységes 
támogatását, így jó közösség kialakí-
tását érzem itt legértékesebb eredmé-
nyeimnek. Egy alapos pihenés után 
többet szeretnék festeni, szakmai és 
szépirodalmi publicisztikát írni. Kide-
rülhet az is, hogy Monor városa az ed-
dig megbecsült színházi törekvéseink 
életben tartását a jövőben is tudja-e tá-
mogatni.
 Büszke vagyok arra, hogy pályám utol-
só szakaszát a kiváló szellemiségű, feltö-
rekvő Monoron tölthettem. Az érzelmek 
szintjén ma már Monor az én városom 
is, ami részemről alapja lehet egy gyü-
mölcsöző további kapcsolatnak. B.G.

Nem csak Monoron jók
lyet a bírálók végül Borkiválóságnak 
választottak. A verseny legjobb borait 
a Borkiválóságok Könyve mutatja majd 
be, amelyben a Mondandó is szerepel-

ni fog.
 A Megyeri-Hanti Pincének nem ez 
volt az első sikere, tavaly Bordeaux-

ban, a Challenge du Vin nemzetközi 
borversenyen szerzett aranyérmet 
a 2015-ös évjáratú cserszegi fűsze-
res boruk, amely a Monor Város 
Bora címet is elnyerte. Utóbbi cí-
met idén újra elnyerte a pince: a 
bíráló bizottság a Megyeri Han-
ti Pince Csevej kékfrankos rozé-
ját találta a legjobbnak, így 2017-
ben is a Megyeri-Hanti pincéből 
került ki a Monor Város Bora cím 
nyertes itala. V.

Tavaly nemzetközi borversenyen, idén az 
Országkóstolón ért el sikert a Mondandó
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Száz éve – a „Nagy Háború” 
áldozataira emlékezve – 
iktatták először törvénybe 
hazánkban a Hősök Napját.

MÉLTÓ 
megemlékezés volt

A z egypártrendszer ideológiai 
okokból eltörölte a hivatalos em-
léknapot, a kollektív tisztelet-

adás lehetőségét, a rendszerváltozás 
feltámasztási kísérletének sikerét pe-
dig a politikai egyet nem értés és az 
elsősorban érintett korosztály fogyá-

sa csökkentette. Az 
ezredforduló szám-
vető szándéka szülte 
meg aztán (2001-ben) 
tiszteletadásunk mai 
bővített formáját, a 
Magyar Hősök Em-
léknapjává téve.
 A békeévtizedek 
és a kötelező katonai 
szolgálat megszűnése 
a hősi halott fogalmát 
nemzedékek számá-
ra távolivá tette. Így 
a megemlékezések is 
sok helyen méltatla-

nul érdektelenné, formálissá váltak. Az 
utóbbi időszak emléknapjainak itteni 
szervezésében kezdeményező szere-
pet játszott – önkormányzati támoga-
tással – a Monorért Baráti Kör, a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ és a hagyo-
mányőrzők, illetve gyűjtők, akiknek a 
sikeres világháborús kiállítások is kö-
szönhetők.
 A két legnagyobb egyházi gyülekezet 
testvéri közösségében, felelősségtuda-
tával jó időpontban szervezett idei ren-
dezvény most visszaadta az emlékezés 
méltóságát. A templomi kezdés után a 

felekezetek közösen vonultak a Kálvin 
térre, az 1923 óta többször is felújított I. 
világháborús emlékműhöz, ahol Paszter-
nák Tamás plébános –  egykori rokonai-
ra is emlékezve –  hangsúlyozta, hogy 
önmagunk legyőzésével is tudjunk a 
hazáért, embertársainkért áldozatot 
hozni. Mátyás Botond, a Magyar Hon-
védség illetékes tisztje ünnepi beszé-
dében kiemelte, hogy a két világhábo-
rú Monort sem kímélte. Az elsőnek 257 
eddig ismert katonai, a másodiknak pe-
dig 600-650 katonai és polgári áldoza-
ta volt itt. Minden nagy múltú nemzet 
erőt merít hősei példájából – mondta –, 
mert ők éltetik a tüzet a lelkekben; ami 
mindig győz, mert nem fegyver, ember 
dolga a győzelem, ha a célért halni is ér-
demes.
 A Szent István téren – az 1993-ban fel-
avatott, a polgári lakosság szenvedései-
re is utaló II. világháborús emlékműnél 
– most Szőnyi Attila presbiter a statiszti-
kák helyett az emberi tényezőkre hívta 
fel a figyelmet, hogy: „Árva özvegyek 
fiatlan álmát” okozta a világháború, mi-
vel egy egész nemzedék veszett oda.
 A vitézi rendek korhű ruhájú hagyo-
mányőrzői mellett megjelentek a Monori 
rendőrség és a katasztrófavédelem ma-
gas rangú meghívott tisztjei is.
 A megemlékezésen Pogácsás Tibor ál-
lamtitkár és Zsombok László polgármes-
ter, majd a városi intézmények, szerveze-
tek, egyesületek koszorúi is odakerültek 
mindkét emlékműre. Az eddigiekhez 
képest nagyságrendekkel több részt-
vevő előtt. Ezzel az idei Magyar Hősök 
Emléknapja mindenképpen kiemelke-
dett az eddigiek sorából. B.G.

Sor-
szám Megnevezés

Tárgyév
Alap- 

tevékenység
Vállalkozási  
tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele 425 775 18 977 444 752
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
3. Egyéb bevétel 301 273 2 362 303 634

ebből: 0
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 217 349 0 217 349
a.) alapítótól 0 0 0
b.) központi költségvetésből 1 011 0 1 011
c.) helyi önkormányzattól 216 319 0 216 319
d.) egyéb 20 0 20
Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 0
Tagdíjból származó bevétel 0 0 0
Egyéb 83 923 2 362 86 285

4. Pénzügyi műveletek bevételei 6 0 6
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.) 727 053 21 339 748 393

Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 727 053 0 727 053
5. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 380 724 7 623 388 347
6. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 245 978 9 649 255 628

ebből: vezető tiszteségviselők juttatásai 10 981 0 10 981
7. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 20 253 620 20 873
8. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 79 720 2 713 82 433
9. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9.) 726 676 20 605 747 282
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 377 734 1 111
D. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0
E. ADÓZOTT EREDMÉNY 377 734 1 111

 A KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámoló adatai

Közhasznúsági szempontok szerint 2016. évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt.  megfelelő mértékű erőforrással 
(Ectv. 32. § (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ectv. 32. § (5) b) bek.) rendelkezett.

Adatok ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Tárgyév

1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 444 179
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 427
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 440 752
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
5. B. FORGÓESZKÖZÖK 115 792
6. I. KÉSZLETEK 5 398
7. II. KÖVETELÉSEK 10 598
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 17 546
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 82 251

10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 51 358
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 611 329

Sorszám Megnevezés Tárgyév
12. D. SAJÁT TŐKE 137 220
13. I. JEGYZETT TŐKE 41 800
14. II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
15. III. TŐKETARTALÉK 27 481
16. IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási  tevékenységből 93 948
17. IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből -28 767
18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 647
19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
20. VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási  tevékenységből 734
21. VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből 377
22. E. CÉLTARTALÉKOK
23. F. KÖTELEZETTSÉGEK 77 003
24. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 77 003
27. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 397 106
28. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 611 329

Adatok ezer Ft-ban

Adatok Ezer Ft-ban

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016. december 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2016. december 31.
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Mentőhajó
Sokan teszik fel papírcsónakjaikat nap mint nap a legnagyobb 
internetes közösségi oldal hírfolyamára, hogy aztán azokat is 
elsodorják a legkülönfélébb csatornákból odaözönlő bárkák, 
dereglyék, naszádok, cirkálók, rombolók és álomhajók. Tele a  
hírfolyam bakelitkacsákkal is, de néha mégis megállítják a fi - 
gyelő tekintetet a valódi életből érkezett igazi hajók, amelyek fel-
iratai olyasmiről szólnak, amelyeket lehetetlen nem észrevenni.

K aribá 2017. május 
20-án az utolsó 
szolgá lati napját 

töltötte a monori men-
tőállomáson, harminc-
öt évnyi szolgálat után. 
Ezt jelentette be, jó né-
hány színes fotóval és 
szépen fogalmazott bú-
csúbeszéddel a mono-
ri mentőállomás közössé-
gi oldala.
 Álljunk meg itt. Ne hagyjuk to-
vább úszni ezt az információt, ezt a 
csöpp „mentőhajót”, amire ugyancsak 
nemigen szoktunk figyelni.
 Harmincöt év jókora idő, különösen 
egy olyan hivatásban, ahol az ember fel-
kel reggel, és sosem tudja, milyen válo-
gatott helyszíneken milyen nehézségi 
fokú helyzetekkel kell szembenéznie. 
Nem szeretném túldramatizálni, de tud-
juk mindannyian, hogy ahová a mentő-
ket hívják, ott baj van. Vagy akkora baj, 
hogy a mentőkön kívül csak a kataszt-
rófaturisták merészkednek a közelbe, 
vagy némiképp jelentéktelenebb baj, de 
hétköznapi ember az ilyennek sem sze-
retne sem a szereplője, sem nézője lenni.
 A mentők viszont épp az ilyen hely-
zeteknek kell, hogy urai legyenek. Mint 
Bokros Károly harmincöt évig, Monoron.
 Ő ugyan most visszavonul, fiata-
lok, akik a helyére állnak, szerencsére 

többen is vannak. Sokan már 
a szakápolói tudás birto-

kában, akik pedig nem, 
azok is igyekeznek mi-
előbb levizsgázni.
 Mentősofőrnek len-
ni ugyanis – Bokros 
Károly is ebben a po-
zícióban töltött le ennyi 

időt – a hordágycipelés-
től a kötözésig, az alapellá-

tás valamennyi fázisában való 
jártasságot jelent. A szakápolók vé-

nát is szúrhatnak, és nekik már tudni-
uk kell kezelni a mentőkocsiban talál-
ható valamennyi eszközt is.
 Az úgynevezett sima mentőben ketten 
teljesítenek szolgálatot, az esetkocsiban 
a mentőorvossal vagy a mentőtiszttel 
kiegészülve hárman – de egymás keze 
alá kell dolgozniuk. Sokszor emberélet 
múlik ezen.
 Bokros Károly a katonaságnál sofőr 
volt, az is akart maradni. Aztán egyszer 
rosszul lett egy katona, akit rá bíztak, és 
amíg a kórházba rohant vele, igyekezett 
róla körültekintően, a tőle telhető leg-
jobban gondoskodni. Megérezte, hogy 
neki ez lesz a civil életben is a dolga. 
Huszonnégy évesen szerelt fel mentő-
sofőrnek.
 Tizenkét település térképét szinte 
fejből tudja, soha nem használt GPS-t. 
Nem számolta, hány életet mentett meg, 

Bokros Károly 35 évig dolgozott a monori mentőállomáson 

hány fiatal kolléga köszönheti neki a 
gyakorlati tapasztalatait, hányan ta-
nulták meg mellette, hogyan legyenek 
urai a helyzetnek. Hálát sem várt soha, 
tudta, a legtöbben az arcukat sem jegy-
zik meg, majd amikor már túl vannak 
a veszélyen, örülnek, ha emlékezniük 
sem kell rájuk. Megérti.
 Ő meg csak nézi a rendelőintézetbe 
kontrollra érkezőket, és örül, ha ott lát-
ja őket a családtagok kíséretében. Nem 
pedig a temetőben, aminek éppenség-
gel akad időnként komoly esélye.
 Voltak az eltelt évtizedekben helyze-
tek, amik megviselték. Számára a ker-
tészkedés jelentette a terápiát mindig, 
most is arra készül, hogy fóliát építsen, 
gondosabban kezelésbe vegye a gyü-
mölcsfáit.
 Megkér, ha írok róla, nehogy túlzá-
sokba essek, nem olyan nagy dolog ez.
Megígérem, a lényegre szorítkozom: 
visszavonult egy mentő a napi ember-
próbálásból.
 Akinek egyébként a fia az apja pél-
dáját követte. Mentőápolóként teljesít 
szolgálatot a monori mentőállomáson.
Gyanítom, hogy azért ez se véletlen-
ségből lett éppen így. Molnár Anna
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  Május második hétvégéjén rendez-
ték meg Cegléden a Közlekedik a csa-
lád játékos vetélkedőt a Pest Megyei 
Rendőr Főkapitányság munkatársai. 
Idén 12 család nevezett, köztük a mo-
nori Seres család is. 
 A versenyen a gyerekeknek és szülők-
nek együtt kellett bizonyítaniuk, hogy 
mi mindent tudnak a biztonságos köz-
lekedésről. A tesztlap mellett kerékpá-
ros és autós ügyességi pálya, valamint 
elsősegélynyújtás is szerepelt a ver-

Monoriak végeztek a megyei 
vetélkedő második helyén

senyszámok között. A kilenc verseny-
szám között az ügyességi pályák és a 
tesztlapok mellett fontos szerep jutott 
az elsősegélynyújtási ismereteknek, de 
például azt is meg kellett mutatniuk a 
családoknak, egy defekt esetén hogyan 
tudnak szabályosan kereket cserélni. 
 A megyei döntő eredményhirdetésén 
két ceglédi család között a monori Se-
res család szerezte meg a második he-
lyet. A versenyt a hazai pályán induló 
Nádházi család nyerte. nfo

A monori Seres család második  
lett a Közlekedik a család című  
vetélkedő megyei versenyén

Nem számolta, hány 
életet mentett meg, há-
nyan tanulták meg mel-

lette, hogyan legye- 
nek urai a helyzet 

nek. 

KÖZÖSSÉG
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ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

980 Ft/m2 -től, szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
980 Ft/m2 -től háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító

Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

KeréKpár SZAKÜZLeT
Minőségi  

kerékpárok

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyamok indulnak

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

KÖZÖSSÉG

KÁNIKULA, HŐSÉGRIASZTÁS  
– így védekezzünk a forróságban

A z első komolyabb hőhullám elérte ha-
zánkat is, majd egy kis enyhülést kö-
vetően egy héttel később újabb, akkor 

már csak elsőfokú hőségriasztást rendeltek el. 
De mit jelent pontosan ez a fogalom és miért 
van szükség a kihirdetésére? 
 Perzselő napsütés, izzó levegő, kábult lé-
zengés – mindenki ismeri milyen az, mikor 
tombol a kánikula. A rádióban és televízi-
óban bemondják, az újságok megírják a fi-
gyelmeztetést: hőségriasztás van. Ilyenkor a 
legkülönfélébb tanácsokkal látják el az em-
bereket a vízfogyasztást, az étkezést, a test 
és a lakás hűtését illetően, melyek maguktól 
értetődőnek tűnnek, a legtöbb már lerágott 

Az országos tisztifőorvos 
négy napig tartó másodfokú 
hőségriasztást rendelt el az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat 
előrejelzése alapján – hallhattuk, 
olvashattuk a hírt június 21-én. 

csont, mégsem lehet elégszer hang-
súlyozni fontosságukat. 
 A hőségriasztást az országos 
tisztiorvos adja ki a meteoro-
lógiai előrejelzések alapján. A 

„riadó” elsősorban az egész-
ségügyi ellátórendszert ké-
szíti fel a kánikulában várha-
tóan megnövekvő feladatok 
ellátására. A tisztiorvos fel-
adata a védelmi igazgatás és az 
együttműködő szervek értesítése 
is, ezzel egy időben pedig a lakossági 
tájékoztatást is meg kell tenni. 
 A hőségriasztásnak három fokozata van. 
Az első fokozat az úgynevezett tájékoztatá-
si fokozat, amelyre akkor van szükség, ha a 
napi középhőmérséklet legalább egy napig el-
éri vagy meghaladja a 25 Celsius-fokot. A tá-
jékoztatási fokozat esetében a Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerv információkkal 
látja el a kistérség intézeteit, az önkormány-
zatok pedig saját döntésük alapján tájékoz-
tatják a lakosságot a helyi televízión, rádión, 
újságon vagy hirdetményeken keresztül. 

 A második fokozatot nevezik az 
első riasztásnak. Akkor adják ki, 

mikor a napi középhőmérsék-
let legalább három egymást 
követő napon keresztül eléri 
vagy meghaladja a 25 Celsi-
ust. A nagymértékű forróság 
ekkor már egészségügyi koc-

kázatot jelenthet, emiatt az or-
szágos tisztifőorvos értesíti az 

egészségügyi intézményeket, a 
mentőszolgálatot, a háziorvosokat, 

a védőnőket, illetve az önkormányza-
tokat a hőségriadó időtartamáról és fokoza-
táról. A hőhullám alatt a lakosság folyama-
tos tájékoztatására is szükség van. 
 A harmadik fokozat a legerősebb, ez az 
úgynevezett riadójelzés, amelyet akkor ad-
nak ki, ha a napi középhőmérséklet legalább 
három napig eléri vagy meghaladja a 27 fo-
kot. Különösen fontos a lakosság tájékoz-
tatása és a védelmet szolgáló intézkedések 
bevezetése. Harmadfokú riasztásnál külö-
nösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idő-
sek, a hajléktalanok, a közlekedési dugóban 

Gondoskodjunk ott-
honunk hűtéséről, ne 
végezzünk megterhe-

lő tevékenységet a déli 
és a kora délutá-

ni órákban 
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rekedtek, a szív- és érrendszeri és a magas 
vérnyomással küzdő betegek, de a teljes la-
kosságot jelentősen megviseli a hosszan tar-
tó nagy forróság. 

Tanácsok kánikula idejére
Kánikulai napokon – mint oly sok más eset-
ben is – a legfontosabb a megelőzés: gondos-
kodjunk otthonunk hűtéséről, ne végezzünk 
megterhelő tevékenységet a déli és a kora dél-
utáni órákban – főleg ne a tűző napon –, és 
alkalmazzunk különböző praktikákat – pél-
dául többször zuhanyozzunk langyos vagy 
hideg vízzel, nedves törlőkendővel törölges-
sük az arcunkat, karjainkat – testünk frissí-
tésére, hűtésére. 
 Célszerű éjszaka szellőztetni a lakásban, 
csináljunk kereszthuzatot, hogy minél job-
ban átjárja otthonunkat a friss levegő. 

 Azt gondolnánk, ma-
gától értetődő, de sajnos a 
sok tragédia ellenére még 
mindig nem az, hogy zárt, 
szellőzés nélküli autóban 
gyereket és állatot nem ha-
gyunk! A zárt gépkocsi-
ban néhány perc alatt el-
viselhetetlen hőmérséklet, 
akár 50-60 Celsius is ki-
alakulhat, ekkora hőség-
ben pillanatok alatt meg-
történhet a tragédia, ami 
a bezárt állat vagy gyerek 
halálával végződhet. 
 Öltözzünk világos, jól 
szellőző, könnyű ruhákba, 
viseljünk szalmakalapot, napszemüveget, fe-
detlen testrészeinket pedig kenjük be naptej-
jel, amelyek a mostanában napvilágot látott 
híresztelésekkel ellentétben nem okoznak 

D-vitamin-hiányt, és a bevizsgált, jó minő-
ségű termékek toxikus hatással sem bírnak. 
 Fogyasszunk sok folyadékot, kerüljük a 
cukros, a koffeines és az alkoholos italokat. 
A bevitt folyadék lehetőleg tiszta víz legyen. 
 Kánikulában könnyű ételek fogyasztása ja-

vasolt. Párolt zöldségek és 
gyümölcsökben gazdag éte-
lek jól esnek ilyenkor a szer-
vezetnek, az erősen fűsze-
res fogásokat tartogassuk 
hűvösebb napokra, ne ter-
heljük a szervezetünket a 
nagy melegben.
 Ne az ebéd elfogyasztása 
után jusson eszünkbe, hogy 
fejest ugrunk a strand vizé-
be, alkoholos állapotban is 
kerüljük a fürdőzést. Fel-
hevült testtel soha ne ugor-
junk a vízbe, előbb zuhany-
nyal hűtsük le a testünket. 
 Számos fontos tanács len-
ne még, akár egy újságot is 
meg tudnánk tölteni figyel-
meztetésekkel. Mire a lap 
megjelenik jó eséllyel már 
túl leszünk az első hőhullá-
mon. Amelyet még legalább 
kettő követ majd a nyár fo-

lyamán. Vigyázzanak magukra és a környe-
zetükben élőkre, különös tekintettel az idő-
sekre, a gyerekekre és a házi kedvencekre.  
 RT

Nagy hőségben könnyen hőgu-
tát lehet kapni, amikor a test 
hőmérséklete gyorsan emelke-
dik. A hőguta károsíthatja tes-
tünk szerveit, szélsőséges eset-
ben halálos kimenetelű is lehet. 
Tünetei a száraz, vörös és for-
ró bőr, szapora pulzus, fejfájás, 
szédülés, émelygés, kritikus ál-
lapotban eszméletvesztés is be-
következhet. A tünetek tapaszta-
lása esetén azonnal mentőt kell 
hívni, a segítség érkezésééig pe-
dig gondoskodni kell a beteg le-
hűtéséről. Segítség lehet a test 
hideg vízzel történő lemosása, 
esetleg nedves lepedőbe tekeré-
se, legyezése.

Orvosi tanács 

upc shop_MONOR_monori strazsa_sajto_183x130mm_2.indd   1 23/06/17   14:41
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Jól alakul az augusztus 20-i 
államalapítás ünnepének 
PROGRAMJA
Alig ért véget a város turisztikai szem-
pontból legfontosabb eseménye, a Bor-
vidékek Hétvégéje – ami minden eddigi-
nél több érdeklődőt vonzott Monorra –,  
a szervezők máris az augusztus 20-i prog-
ramok véglegesítésére koncentrálnak.

A főként helyi és 
környékbeli lako-
sokból álló népes 

közönség idén a tűzijáték előtt 
és után is országosan ismert zene-
karok koncertjét élvezheti a városköz-
pontban.
 19 órától a magyar blues királya, az 
elmúlt 50 év hazai zenei élet meghatá-

rozó alakja, Deák Bill Gyula és ze-
nekara lép színpadra! Ahogy azt a 
monori közönség minden rendez-
vényen megszokhatta, természe-
tesen most is élőkoncertek várják 
majd az érdeklődőket. A 21 órakor 
kezdődő tűzijáték után az elmúlt 
tíz év magyar pop-rock zenéjének 
maszkos üdvöskéjét Pásztor Annát 
és a háromszoros Fonogram-díjas 
Anna and the Barbies zenekart kö-
szöntheti a várhatóan több ezres 
nézősereg. A népszerű előadóknak kö-
szönhetően, ma már a térség egyik leg-
látogatottabb városa Monor az államala-
pítás ünnepén.
 Természetesen a gyermekes csa-
ládok érdeklődésére is számítanak a 

szervezők. 17 órától a Hét tenger 
Urai címmel interaktív gye-

rekműsor várja a gyereke-
ket, majd egy zászlófor-
gató csapat látványos 
bemutatója követke-
zik. A szervezők most 
is figyelnek a vissza-
jelzésekre, ezért újí-

tásokkal is készülnek. 
Az új kenyér megáldá-

sára az ünnepi szentmi-
se és istentisztelet előtt, dél-

előtt kerül majd sor.
 Szombaton, augusztus 19-én új ren-
dezvény várja az érdeklődőket Mo-
noron: a helyi borokat népszerűsítő 
FröccsSzombat kerül megrendezés-

re. A júniusi Borvidékek Hétvégéjén 
is rengetegen keresték a monori boro-
kat, reméljük, hogy ezúttal is sokan ér-
keznek az eseményre. A programokon 
biztosan nem múlik majd, hiszen töb-
bek között a Budapest Ragtime Band 
ad ingyenes koncertet. A műfajterem-
tő együttes közel negyven éve népsze-
rűsíti hazánkban a ragtime-, swing- és 
dixielanddallamokat.
 Az eseményt szervező Vigadó Kul-
turális és Civil Központ munkatársai 
remélik, hogy az elmúlt évek tapaszta-
latainak, valamint a visszajelzések ha-
tására meghozott módosításoknak kö-
szönhetően legalább annyi érdeklődőre 
számíthatnak mint a tavalyi nagy sike-
rű Beatrice-koncert esetén. A több mű-
fajt képviselő sikeres fellépők, a minden 
korosztálynak szóló ingyenes progra-
mok és a tapasztalt szervezők adottak, 
ezen nem múlik az újabb sikeres városi 
rendezvény. Várunk minden érdeklő-
dőt Monoron az ezer pince városában!

Anna and 
the Barbies

Deák Bill Gyula – a magyar blues koronázatlan királya

A tűzijáték előtt és 
után is országosan is-

mert zenekarok koncert-
jét élvezheti a közön- 

ség a városköz- 
pontban.

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!

    Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől! Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra 

2017. augusztus 11-ig. 
Most ajándék mini
ventilátorral várjuk.

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton
   résztvevők részesülnek a készlet erejéig, 
   a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. augusztus 11-ig.

2200 Monor, Balassa u. 1.
Bejelentkezés: 06-30/337-1294

A fájdalommentes hallásvizsgálat után 2 hétig
ingyen hordtam a szinte láthatatlan hallókészüléket.

És a tévézés is újra közös, másokat nem zavaró
élmény, mert a hangok tisztán, a fülemben szólnak.

Azóta a zajos utcán is jól hallom, 
ahogy az unokám az óvodáról mesél.

www.victofon.hu
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KULTÚRA

Kiránduló 
KÖNYVTÁR

A könyvtárlátogatók régóta tudják, hogy az élethez és a közönség 
igényeihez igazodó könyvtárban nem csak olvasmányok vannak, hanem 
a legkülönfélébb rendezvények is. A közelmúltban mi olyan, a könyvtár 

által szervezett eseményen vehettünk részt, ami duplán is különlegesnek 
számított: a helytörténeti vetélkedő és a rajzpályázat lebonyolítását 

ugyanis egy kirándulás követte, amelyen a sikeres résztvevőkön kívül a 
felkészítő tanárok és a versenyeket elbíráló zsűri tagjai is részt vettek.

A kirándulás még el sem felejtődött, amikor a könyv-
tárban már kitaláltak egy újabb „csalogatót”: a Töl-
tőállomást. Az intézmény egyik földszinti helyiségé-
ben meg is rendezték az elsőt, Szent Iván napjának 
estéjén. Volt ott mindenféle program, pingpongtól 
a sakkjátszmákig, szavahihető beszámolók szerint 
azonban Papp János kertészmérnöknek, a gyógy-
növények szakértőjének a bemutatója volt a legérde-
kesebb. Elmagyarázta ugyanis – sőt be is mutatta – 
milyen növényekből készül a kóla, milyen összete-
vői vannak ennek a világszerte népszerű, szeretett 
és félreismert, sokak által szidott italnak. A közben 
elkészített kólaszörpöt a közönség meg is kóstolhatta.
 Egyetlen hibája volt csupán ennek a tizenkettő-
től húszéves látogatók számára szervezett, a tervek 
szerint egész nyáron látogatható Töltőállomásnak 

– ahol lehet majd könyvekről beszélgetni, társas-
játékozni, sakkozni és gyógynövényekkel ismer-
kedni: nem voltak annyian, mint amennyit az öt-
let megérdemelne.
 A nyár azonban még hosszú. A könyvtár abban 
segít, hogy tartalmasabb is legyen.

Töltőállomás

J utalomutazás volt ez, mint utóbb be-
bizonyosodott, ugyanis éppen lan-
gyos kirándulóidő volt aznap, és 

a két vetélkedőben részt vett mono-
ri iskolásokat azok kísérték, akik 
a versenyek során is segítették-
igazgatták, felkészítették őket.
 Az első magyar orvosnő, 
Hugonnai Vilma élete és mun-
kássága volt a helytörténeti ku-
tatómunka témája. Vilma dok-
torasszony a Monorhoz közeli 
Vasadra, a Szilassy-birtokra került 
feleségnek a nála jóval idősebb férfi 
mellé, Vecsésen pedig a rendelőintézet ál-
lított emléket egy kisplasztikával az asszony-
nak, aki megnyitotta a diplomához vezető utat a 
tanulni vágyó nők előtt. Pándon is évekig élt a há-

zaspár, ott töltött idejüket is feltérképez-
ték a diákok. A kirándulás pedig el-

vitte őket a harmadik helyszínre, a 
nagytétényi Száraz-Rudnyánszky 

kastélyba, Hugonnai Vilma szü-
lőhelyére.
 Megannyi tapasztalat után nem 
tudom kihagyni a megjegyzést: 
már az odaúton, a kirándulóbu-
szon kiderült, hogy a gyerekek 

sokkal jobban képesek viselked-
ni, mint általában a felnőtt kirándu-

ló csoportok. Csendben duruzsoltak, 
nézegették az ablakon túli tájat, nem 

kellett őket zenével, vagy viccekkel szó-
rakoztatni, és sem üdítős üvegekkel, sem süte-

ményes dobozokkal nem hadonásztak.
 A kastélylátogatás alatt ugyanez volt a helyzet. 
A „nagyokra” és „kicsikre” osztott csoportok va-
lódi érdeklődéssel járták végig a termeket. Igaz, a 
séta során olyan jól kitalált, remekül összerakott 
tárlatvezetésben lehetett részük, hogy a kísérő fel-
nőttek is ösztönösen elkezdtek válaszolgatni a köz-
ben felmerülő kérdésekre, és roppant büszkék vol-
tak, ha eltalálták a választ. Teszem azt, felismerték 
a gyertyakoppantót, vagy csukott szemmel a kris-
tálycsengő üveghangját.
 A korabeli ruhadarabokat a fiúk is jókedvűen 
próbálgatták, végül azonban az a tárlat aratta le a 
babérokat, ami főképpen a lányokat kápráztatta el.
 A kastélyban egész nyáron – akit érdekel, még 
van ideje a vakációban odalátogatni – megtekint-
hető Erzsébet királyné, Sisi ruhatára. Több tucat bábú 
pompázik a ruhakölteményekben, amikről a lá-
nyoknak (megkérdeztem) az volt a véleményük: 
ezek kedvéért még akkor is szívesen élnének ab-
ban a korban, amikor ez volt a divat, ha a mosta-
ni idők számos előnyéről kellene is lemondaniuk.
 A kastélylátogatást egy másik időutazás is kö-
vette: aznap még a budaörsi szoborparkba is elbu-
szoztak a kirándulók.
 Mindkét helyszínen bőven gyűjthettek élménye-
ket a gyerekek, formák, színek, hangulatok, benyo-
mások gyűltek bennük össze estig. Lehet majd őket 
hasznosítani újabb versenyeken, továbbgondolni, 
olvasmányélményekkel kiegészíteni.

Nyitva:  

H-P: 8-18, 

Szo: 8-13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

Tel.: 06-20/33-55-192

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Az akció 
2017. július 4–31.,  

vagy a készlet  
erejéig tart.

Tipp:

Ezt csípje meg!

150Ft

298 Ft 
helyet t

az újság 

fel mu ta tójá nak!

110 cm-es

fém- 
nyél 
+ 100 g-os 

viszkoz- 

fej 

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!
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Hirdetés

A központban tartott délelőt-
ti programok idén is han-
gulatos kezdést biztosítot-

tak az egész napos rendezvénynek. 
Az ország minden részéből érkező 
borrendek felvonulását a hivatalos 

Minden eddiginél több  
érdeklődőt vonzott  
a Borvidékek Hétvégéje

Június 10-én hatodik alkalommal szervezték 
meg Monoron a magyar borvidékek sereg-
szemléjét, a Borvidékek Hétvégéjét. Az 
esemény nagyon jól sikerült, minden eddi-
ginél több látogató érkezett a városba.

megnyitó követte. Ennek keretében 
adták át a Monor Város Bora-dí-
jat, melyet a Megyeri-Hanti Pince 
Csevej névre keresztelt kékfran-
kos rozéja érdemelt ki. A program 
a Monor Környéki Strázsa Borrend 
tagavatásával és a Pincefalu gyerek-
szemmel című gyermekrajzpályá-
zat eredményhirdetésével zárult.
 A nyitott pincék kora délután-
tól várták az érkező vendégeket. 

A szervező Vigadó Kulturális és 
Civil Központ munkáját dicséri, 
hogy a Strázsahegyre folyama-
tosan teli kisvonatok szállították 
a helyi érdeklődőket és a város-
ba látogatókat. Több országosan 
ismert és elismert borász is mél-
tatta a remek hangulatot és a jó 
szervezést. 
 A kiváló boroknak és a vál-
tozatos programoknak köszön-
hetően soha ilyen sokan nem lá-
togattak egyszerre a városba, a 
legtöbb helyszín délutánra zsú-
folásig megtelt érdeklődőkkel. 
Zolbert, a magyar smooth jazz 
úttörője a pinceszínpadon adott 
telt házas koncertet, Bor Ivót és 
Bor Virágot több százan keresték 
fel és készítettek velük fényképet, 
a Szent Orbán téren pedig több ez-
ren sétáltak keresztül napközben. 
 Az estét két olyan zenekar kon-
certje zárta, amelyeknek monori 
kötődése is van: előbb a március 
15-én új nagylemezt megjelente-
tő Kiss Kata Zenekar muzsikált, 
majd a Hertelendi Istvánnal felálló 
Ladánybene 27 zenekar koncertje 
következett. A jól átgondolt elren-
dezésű Szent Orbán téren közel 
kétezren élvezték a reggae-zene 
magyar képviselőinek előadását.       
 A Borvidékek Hétvégéje nem 
lehetne ilyen népszerű a kiala-
kult társadalmi összefogás nélkül. 
Több tucat monori család, pincetu-
lajdonos, a segítők, polgárőrök, ha-
tóságok és civil szervezetek közö-
sen dolgoztak azon, hogy minden 
ilyen jól sikerüljön. A szervezők 
ezúton is köszönik közreműködé-
süket, a területet gondozó Kövál 
Nzrt. munkáját, a monori önkor-
mányzat támogatását és a lako-
sok türelmét! 
 A rendezők és az őket segítők 
közös erővel érték el, hogy Közép-
Magyarország egyik legnagyobb 
boros programjává nője ki magát 
a Borvidékek Hétvégéje Monoron, 
az ezer pince városában!  nfo

Minden, ami 
kémény!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények kivitelezése 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2017. július  
13-án  és 19-én 
17 órakor

Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Ajándékutalványok kaphatók 
5  000, 10  000, 20  000 Ft értékben.

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!
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Bor Ivó köszöntése
Rajzverseny  
gyerekeknek

Hirdetés

 Egy rögtönzött eseménnyel bővült idén a 
Borvidékek Hétvégéje: a rendezvényt megelő-
ző napokban került sor Bor Ivó, az esemény 
bohém reklámarcának névnapi köszöntésére. 
Monor főterén többen is összegyűltek ebből 
az alkalomból, és koccintással köszöntötték 
a kócos figurát. A városközpontban felállí-
tott, szalmából készített bábu tavaly népsze-
rűsítette először a boros rendezvényt, idén 
pedig párjával, Bor Virággal együtt keltet-
ték fel a bámészkodók figyelmét

   Aszfaltrajzversenyt hirdetett óvodás és kis-
iskolás korú gyerekeknek a Máltai Szeretet-
szolgálat és a Monorimami internetes portál. 
A résztvevők ajándékot kapnak, az első há-
rom helyezettet a szervezők külön díjazzák 
– olvasható a felhívásban.
 A rajzversenyre a Dr. Borzsák István Vá-
rosi Könyvtár udvarán (Kossuth L. utca 88.) 
kerül sor.
 Jelentkezni a www.monor.imami.hu inter-
netes oldalon lehet. nfo

Eladó Monor bElvárosában, 
forgalmas, jól megközelíthető helyen, bejáratott,  

4 éve sikeresen működő 
babadiszkont vállalkozás, 

az üzlethez kapcsolódó  
webáruházzal együtt.

További részletekért hívja 

a 06-30/318-6073 telefonszámot!

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
mézes üvegeibe csomagoljuk!

a méhek  
és gyógy-
növények 
erejével

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállítás 
Monor 30 km-es körzetében! • telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Az APIFITO termelői mézek és  mézkülönlegességek megvásárolhatók a  
Régió Lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

Virágméz
500 g: 1090 Ft 

1000 g: 1790 Ft

Akácméz
500 g: 1390 Ft 

1000 g: 2490 Ft

Mézrendelés már az interneten is: www.apifito.hu

natura 2000 területen termelt!

 A szalmabábuk megálmodója és kivitele-
zője Kruchió László, akinek többek között a 
Vigadóban megrendezett mesebeli hangu-
latú adventi kiállítások is köszönhetők.
 Bor Ivó most már a párjával együtt lesz a 
Borvidékek Hétvégéjének egyik fontos mar-
ketingeleme – tudtuk meg a szervezőktől –, 
a figuráknak jövőre és az azt követő évek-
ben is jut majd valamilyen szerep, ezért ér-
demes lesz figyelemmel kísérni őket a Bor-
vidékek Hétvégéje közeledtével.  V.
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Hirdetés

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

végezzük! Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  000 Ft-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház
Monor, Ady E. út. 47–49.

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében! Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

Nyári  
intenzív nyelv-
tanfolyamok

július 3. és   
augusztus 19. között,

egyhetes turnusokban.  

Van 
egy heted?

MŰVÉSZETI NAPKÖZIS TÁBOR 
2017. július 10–14.

FRÖCCS-SZOMBAT
2017. augusztus 19.
Új rendezvényre várjuk az érdeklődőket Monoron, mely-
nek célja az egyre szebb eredményeket elérő monori borok 
népszerűsítése. Az esti hangulatról a Budapest Ragtime 
Band ingyenes koncertje gondoskodik!

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
2017. augusztus 20.
Augusztus 20-án ismét zenei fesztivállá változik Monor 
város központja! Délelőtt ünnepi kenyéráldás, 17 órá-
tól interaktív gyermekelőadás várja az érdeklődőket.  A 
21 órakor kezdődő tűzijáték előtt a magyar blues királya, 
Deák Bill Gyula és zenekara lép színpadra! A tűzijátékot 
követően pedig a háromszoros Fonogram-díjas Anna and 
the Barbies zenekar első monori koncertjét hallhatják.

A Vigadó programjai

A programok részleteit 
megtalálja a www.
vigadokft.hu weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 06-29/413-212-es telefonszá-
mon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

Elhunyt Bokros  
László festőművész

Segítség az óvodának

 Bokros László (Monor, 1928. 09. 08. – Szigli-
get, 2017. 05. 30.) diplomája megszerzése után 
1957–1989 között a szolnoki művésztelepen, 
majd haláláig Szigligeten alkotott. Sokolda-
lú művész volt, a festészeten kívül grafikával, 
szobor, plakett és érem készítésével, könyv-
grafikával és szőnyegtervezéssel foglalkozott. 
Elismert képzőművész volt, hazai és külföl-
di tárlatokon is szerepelt, számos munkáját 
díjakkal ismerték el. Mindvégig érdeklődött 
szülőhelye eseményeiről. Az elmúlt években 
egészsége megromlott, kórházban hunyt el.
 Németh László

 Önkéntes akcióban végeztek tereprendezési 
munkákat a monori Kossuth Lajos Óvoda ud-
varán a Budapest Bank helyi fiókjának mun-
katársai. Hasonló önkéntes akciókat szervez 
a pénzintézet szerte az országban, 22 hely-
színen a nyár folyamán. 
 A Törődés Napja programsorozatot több 
mint másfél évtizede rendezik meg, évente 
két alkalommal kerül sor jótékony akcióra a 
program keretében. Az akciók a gyermek- és 
ifjúsági, valamint oktatási és egészségügyi in-
tézmények támogatását, a helyi lakosok élet-
körülményeinek és környezetének javítását 
célozzák meg és segítséget nyújtanak a kü-
lönböző civil kezdeményezések megvalósítá-

Bokros László és szobrász felesége

sához. A bank munkatársai által végzett két-
kezi munkán túl a pénzintézet 100 ezer forint 
támogatással is hozzájárul a munkálatokhoz, 
valamint kültéri játékok beszerzéséhez. 
 – Fiókunk évek óta lelkes résztvevője a Tö-
rődés Napja programnak, ezért egy-egy hely-
színen már több alkalommal is lehetőségünk 
volt segíteni. Idén a Kossuth Lajos Óvoda ud-
varának szebbé tételében segédkeztünk, a 
támogatásunkból vásárolt kültéri játékok te-
rületét készítettük elő. Bízunk benne, hogy 
munkánk eredményeként a gyermekek még 
sokáig élvezhetik a játékokat és a rendezett 
környezetet – mondta Monori Gábor, a Buda-
pest Bank monori fiókvezetője.  
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A legnagyobb érdeklődéssel kísért 
NBIII-as férficsapat külön elis-
merést érdemel azért is, mert 

az előző bajnokság Közép csoportjá-
ban csak a 12. helyen végzett, most pe-
dig az NBI-es DVSC, MTK és Újpest 
tartalékcsapatát is sikerült legyőzniük, 
itthon és idegenben egyaránt. Horváth 
Dávid vezetőedző egyik nyilatkoza-
tában elmondta, hogy mivel az 
NBIII csapatai közelítenek 
a profi futballhoz, a Mo-
nor SE vezető stábja is 
nyáron egy olyan szak-
mai koncepciót állított 
fel, aminek következ-
tében sikerült az előre-

SPORT

DOBOGÓN   
végeztek a Monori SE 
labdarúgócsapatai
 Az NBIII Keleti csoportjában szereplő férfi „nagycsa-
pat”, és a megyei III. osztályú Monor II. ezüst, a női 
csapatok, valamint az NBIII Közép A csoportjában 
induló U19-es labdarúgók bronzérmet szereztek.

lépés, de még a továbbfejlődés lehető-
sége is az NBII-es licenc megkapásával. 
Nagyon sokat jelentett, hogy Selei Ernő 
– a BSS 2000 Kft. tulajdonosa – hinni 
tudott bennük és támogatásával biz-
tosította a csapat nyugodt működését.
 A bajnokságot mindenre elszánt har-
cossággal jól sikerült kezdeni az – első-

sorban Selei András sportigazgató és 
Bajári Tamás szakosztályvezető 

kitartó munkájának követ-
keztében – ideigazolt sok 

új, jó képességű játékos-
nak is köszönhetően.
 A váratlan pontvesz-
tések után újra tudtunk 
erősíteni, leginkább az 

első-harmadik helyek 
valamelyikére kerül-
ve. Az utolsó őszi 
fordulóban viszont 
a csapatot sújtó há-
rom, több  meccses ki-
állítás visszavetette a 
hangulatot és a len-
dületet. Az akkor be-
következő vereségek 
alatt szerezett olyan 
nagy előnyt a Kazinc-
barcika, amit a mono-
riak már nem tudtak 
behozni. Pedig ősszel 
Kazincbarcikát is le-

Az ezüstérmet bebiz-
tosító mérkőzés szü-
netében köszöntötte a 
Monor Sportegyesü-
let azt a 38 éves Cső-
ke Istvánt, aki pont 20 
éve, 1997 nyarán csat-
lakozott az MSE felnőtt 
labdarúgó csapatához, és 
azóta megszakítás nélkül kék-
fehér mezben töltötte játékos karri-
erjét, 400 mérkőzésen szerepelve. Most harmad-
szor lett ezüstérmes az NBIII-ban, 2005-ben (az 
Alföld csoportban) bajnokságot és gólkirályi címet 
is ünnepelhetett, a 2012/2013-as együttesnek pe-
dig csapatkapitánya is volt. 2001-2003 között tag-
ja volt a másodosztályban szerepelt gárdának, de 
még a most lezárult szezonban is több mint 20 gólt 
lőtt a Monor II-ben. „Cső” a monori labdarúgás-
nak méltán,  felejthetetlen alakjává vált, akit min-
den régi és új csapattársa és a közönség is szeretet-
tel és elismeréssel köszöntött a pályán a tiszteletére 
rendezett ünneplése során.

„Cső” 20 éve

Csőke István 400 mérkő- 
zésen öltötte magára 

 a monori mezt

A Monori SE NBIII-as csapata üdvözli a közönséget a bajnokság záró mérkőzésén

Az NBIII-as Monor SE játékosainak ezüstérmei

győzték, tavasszal pedig döntetlent ját-
szottak a rivális ellen.
 A csapat fő szponzora, Selei Ernő is 
nagyon szép eredménynek tartja a 2. 
hely megszerzését, ugyanakkor bánt-
ja, hogy voltak itt olyan meccsek, amit 
a tabella alapján kötelezően hoznia kel-
lett volna a csapatnak. Így is országos 
szinten az MSE benne van a legjobb 40 
csapatban (az NBI-eseket is beleértve).  
– De én egy elpuskázott bajnoki címet is 
látok itt az idei év eredményei mögött, 
aminek viszont nem annyira örülök – 
tette hozzá a támogató.
 Felejthetetlen volt, amikor pl. a Tállya 
ellen az utolsó öt percben sikerült 0-1-
ről 2-1-re fordítani, de időnként felme-
rült, hogy nyertünk ugyan, de hiány-
zott a szép játék. Ezért volt nagyon jó 
hallani utolsó hazai, Salgótarjáni TC el-
leni mérkőzésünkön, amikor nem csak 
azt skandálta a győzelemnek örülő kö-
zönség, hogy: „ezüstérmes!”, hanem azt 
is, hogy: „játszik a csapat!”

Országos szinten az 
MSE benne van a leg-

jobb 40 csapatban 
(az NBI-eseket is 

beleértve)
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EGYRE NÉPSZERŰBB  
a monori lovasünnepnap
A VII. Monori Fogathajtóverseny, június 24-én, minden eddiginél nagyobb 
sikerrel zárult. A tavaly rekordnak számító 26 után most 37 fogat indulóit 
üdvözölhették a szervezők. A bevált hagyományos értékek melletti 
számos újítást tartalmazó színes program pedig – a kánikula 
ellenére is – nagyon sok érdeklődőt vonzott a Bacchus térre.

SPORT

A fáradtságot nem ismerő szer-
vezők gondos, kitartó munkája 
minden dicséretet megérdemel. 

 A legtöbb feladatot a télen megala-
kult Monori Lovasbarátok Egyesüle-
te vállalta, Tönköl Anita elnök és Tóthné 
Fiel Marianna vezetésével. 

 – A régi gondolat 
az idén intézménye-
sült ebben a formá-
ban. Az elmúlt hét 
évet végigkísérő alapí-
tókkal együtt harminc 
taggal működünk jelen-
leg. A verseny megtartásán 
felül a lovassport népszerűsí-
tését szintén zászlónkra tűztük. A ta-
valy elhunyt Tóth László barátunknak is 
emléket kíván állítani az egyesület, hi-
szen a gondolat az ő fejéből pattant ki. 
Az egység és az összetartozás jegyében 
az idei versenyen már egyenpólót is húz-
tunk – mondta Tönköl Anita elnök.  
 A rendezvényt – ahogy a legelsőt is 
polgármesterként, most államtitkárként – 
Pogácsás Tibor nyitotta meg, Vladár Ist-
ván református lelkipásztor áldásával. 
Jó új ötletnek bizonyult a polgármeste-
rek hajtása, amelyen a nézők – Monor 
mellett – sikeresen szurkolhattak Bénye, 
Gomba, Pilis, Vasad, Péteri és Nyáregy-
háza városvezetőinek az eredményes 
részvételért. A közönség minden réte-
gének nagy tetszésnyilvánítása fogad-
ta a Pilisről érkezett csikósok és az üllői 
huszárok bemutatóját is. A kezdetektől 
itt szereplő Tini Line Dance most is üdí-
tő színfoltot jelentett.
 A lovak, a fogatok és a hajtók elegan-
ciája természetesen a legfőbb vonzerőt 
jelentette. Különösen a két női hajtó, és 
a segédhajtó hölgyek esetében. Örven-
detes, hogy láthattunk tehetséges fia-
tal versenyzőket, és hogy eredményes 
parasportoló is volt az indulók között. A 
legtöbben (18-an) a fő versenyszámban, a 
C kategóriájú kettősfogatok két fordulós 
akadályhajtásában mérték össze – a hő-

ségben is a szűk akadályok közötti centi-
zésre koncentráló – ügyességüket. Ennek 
összevetésében az az ifjú Komárom-Esz-

tergom megyei Szabó Roland lett az 
első, aki a tavalyi B kategóri-

ás magyar bajnok volt, és 
már az A-ban közelíti 

az ország legjobbjait. 
Most ő vehette át azt 
a vándordíjat, amit ta-
valy Lovass Sándor – 
az utóbbi időszakban 
legjobb helyezéseket 

elérő hazai versenyző 
– nyert el. Egyébként az 

említett kettősfogatok kö-
zött ezúttal második lett a mo-

nori Kalmár Zoltán, az ottani hibátlanok 
között pedig szintén második (különdíj-
jal) a monori Kéri Gergő. A hazaiak kö-
zül második lett még az egyes fogatos 
Bokros László, a póni kettősfogat hibát-
lanjai között pedig különdíjjal első Sán-
dor Ferenc. 
 Nincs itt helyünk felsorolni a szá-
mos jó helyezést és valamennyi külön-
díjast. Varga Emőke – versenyigazgató – 
elmondta, hogy a sok szokásos támo-
gatónak és mostani önkéntes felajánló-
nak köszönhetően senki nem ment el 
üres kézzel, mindenkinek tudtak adni 
valamit, ami a versenyre emlékeztethe-
ti őket. A szervezők áldozatos, jó mun-
kájának elismerését jelentheti, hogy a 
sportág legnevesebb szakemberei közül 
többen vállalták a zsűriben való rész-
vételt, illetve új jelöltek is örömmel fo-
gadták el a tiszteletbeli tagságot. Szíve-
sen jöttek ide a környékről és a megyén 
túlról, Komárom-Esztergom, Fejér, Nóg-
rád, Bács-Kiskun és Heves megyéből is.
Valószínűleg mindennek Monor városa 
a legnagyobb nyertese. Hiszen nem csak 
az érdeklődők szórakozhattak jól min-
den korosztályban a sokszínű program 
nem mindennapi látványosságai során, 
a város is gazdagodott egy immár or-
szágos hírűvé fejlődött újabb nagyren-
dezvénnyel.  B.G.

Egyes fogat CAN-C akadályhajtás (hibapont 
büntetéses, két fordulóban, összevetéssel): 1. 
Halász Gábor (Vecsési SE), 2.  Bokros Lász-
ló (Monori L.E.). 

Kettes fogat C/ akadályhajtás összevetés-
sel: 1.Szabó Roland (Dab), 2. Kalmár Zol-
tán (Monor). 

Kettes fogat CAN-D akadályhajtás (hibát-
lanok közötti, összevetéssel): 1. Németh Ri-
chárd, 2. Kéri Gergő (Monor). 

Póni kettes fogat  C/ akadályhajtás két fordu-
lóban (a hibátlanok összevetésével): 1. Sán-
dor Ferenc (Monor).

Legjobbak voltak

A környékbe-
li városveze-
tők a fogathaj-
tó versenyen

Az akadályok között Csikósok
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SPORT

Hirdetés

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198

Nyitvatartás: 
 H–P: 8–18, 
Szo: 8–13, 

V: zárva 

Akció: 
2017. július 4–31.

illetve a készletünk 
erejéig.

Jégkrém 

kapható!

1 db  

AJÁNDÉK!

Nem csak kereskedők 

részére!

Részletek
az üzletben.

8 db bármely 0,5 l-es ARANY ÁSZOK  
termék egyidejű vásárlása 
esetén

Arany 
Ászok sör
dobozos
0,5 liter

Gösser citrom 
 alkoholmentes 
dobozos
0,5 liter

Sconto  
üdítőital
2 liter

Bomba 
üveges
0,25 liter

Ariel mosókapszula
14 db

Szentkirályi 
ásványvíz
1,5 liter

Cafetero  
3in1
10 db

Happy kutya-
konzerv
415 g

Arany Fácán 
sör
palackos, 
0,5 liter

Somersby 
cider 
0,33 liter

Miller sör 
palackos
0,33 liter

Jana
ízesített víz 
1,5 liter

Qeen Cola 
2,5 liter

Soproni sör 
palackos, 
0,5 liter

189 Ft  
helyett

185 Ft

219 Ft 
helyett

199 Ft

125 Ft 
helyett

109 Ft

145 Ft 
helyett

129 Ft

1199 Ft 
helyett

1075 Ft

99 Ft 
helyett

89 Ft

259 Ft 
helyett

235 Ft

129 Ft 
helyett

105 Ft

129 Ft 
helyett

116 Ft

299 Ft 
helyett

245 Ft

249 Ft 
helyett

219 Ft

219 Ft 
helyett

199 Ft

199 Ft 
helyett

179 Ft

179 Ft 
helyett

165 Ft

  Monoron már hagyománya van 
a városi iskolák közötti sportos 
versengésnek. A verseny végén a 
csapatversenyek eredményeinek 
összesítése dönti el, hogy melyik 
iskola diákjai vehetik át a győz-
tesnek járó serleget és gyűjthetik 
be az elismerést, mely szerint az 
övék lett Monor Város Legspor-
tosabb Iskolája.
 Ahogy az elmúlt években, úgy 
idén is az Emberi Erőforrások Bi-
zottsága szervezte meg az össze-

Eldőlt, melyik iskola a legsportosabb

sített sportversenyt, melyen most 
is részt vettek a monori középis-
kolák is.
 Az iskolák diákjai több verseny-
számban is összemérték erejüket, 
tudásukat, így streetballmérkőzé-
seken, futó- és úszóversenyeken, 
sakk, valamint labdarúgó-mér-
kőzéseken dőlt el, hogy melyik 
iskola diákjai a „legsportosab-
bak”. A hagyományoknak meg-
felelően idén is minden versenyt 
más-más iskolában rendeztek.

 Nagy volt az izgalom az ered-
mények kihirdetését megelőző he-
tekben, hiszen szoros volt a küz-
delem. Végül a Kossuth Lajos 
Általános Iskola diákjai örülhettek: 
jó teljesítményükkel – hat verseny 
szám közül hármat is megnyer-
tek – megszerezték a győztesnek 
járó serleget. Második helyen vég-
zett az Ady Úti Általános Isko-

la – az iskola diákjai minden ver-
senyszámban a dobogóra tudtak 
állni –, harmadik helyen a Jászai 
Mari Általános Iskola, negyedik 
helyen pedig a Nemzetőr Általá-
nos Iskola diákjai végeztek. A kö-
zépiskolák közötti összevetésben 
a József Attila Gimnázium teljesí-
tett jobban, megelőzve a Szterényi 
József Szakközépiskolát.
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
szeretett családtagunkat: Fekete Józsefet 
elkísérték utolsó útjára és sírjára elhelyez-
ték a megemlékezés virágait. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
elkísérték utolsó útjára Csete Lászlót és sír-
jára elhelyezték a megemlékezés virágait.  

A gyászoló család 

•   Redőny, reluxa, harmónikaajtó szerelése és ja-
vítása! Gurtnicsere. Érd.: Nagy Sándor, 
06-20/321-0601

•   Épületlakatos, kőműves és építőipari segéd-
munkást keresünk monori munkahelyre, azon-
nali munkakezdéssel, magas bérezéssel. Érdek-
lődni a 06-30/431-5858-as telefonszámon lehet.

•   Teljes körű temetkezési szolgáltatással állunk 
rendelkezésükre a környék legszolidabb áraival. 
Országosan bárhová felkérhetők vagyunk. Dósa 
Istvánné, 06-20/598-8631 2216 Bénye, 
Fő út 96. H-V: 0-24 óráig.

•   Eladó ingatlant keresek Budapesten és Pest 
megyében. Érd.:+36-20/288-4831 

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-bükk 25-
33 cm 17 000 Ft/m³, akác-tölgy-bükk vegyesen 
17 000 Ft/m³, akác 17 000 Ft/m³. Mérőszalaggal 
lemérheti a mennyiséget! Tel.: 06-20/343-1067

•   Monoron eladó-kiadó családi házat, lakást, 
telket keresek. Hívását előre is köszönöm. 
Tel.: 06-20/397-4055

•   Minőségi Staffordshire bullterrier kölykök kiál-
lításgyőztes tenyészszemlés szülőktől hobbi- és 
kiállítási célra is eladók. Telefon: 06-30/467-7216

•   Termelői mézek 990 Ft/0,5 kg ártól Monoron és 
környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingye-
nes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444 

•   Merida Matts 300 mountainbike eladó. A ke-
rékpár jó állapotban van, használatra kész. 
Ára: 80 ezer forint. Érdeklődni: 06-20/366-8228. 

Köszönet- 
nyilvánítás

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

Szerelvény – Sarok
Kazánok, cirkók, 

radiátorok, 
acél-, műanyag- 

és rézcsövek. 
Minden ami a víz-, 

gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Telefon: 06-29/996-659
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/A

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 220   000 – 260   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása www.rabaisutode.hu

Monori  
péküzletünkbe: 

bolti eladó  
munkatársat keresünk!

Önéletrajzokat várunk 
személyesen vagy e-mailen!

Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 68.
Tel.: 29/412-531

e-mail cím:  
pekmester@monornet.hu

Minőségi 
Staffordshire 
bullterrier kölykök 
kiállítás győztes  
tenyészszemlés szülőktől 
hobbi és kiállítási célra is 
eladók. 

Tel.: 06-30/467-7216



Akciós árak július 10-től 22-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz

Itt a grillszezon! Pácolt húsok (csirke, sertés) minden hét végén csütörtöktől.

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

Keresse
 webshopunkat 

a neten!
www.husifutar.hu

1190  Ft/kg

899  Ft/kg

550 Ft/kg

1199  Ft/kg

1990  Ft/kg

1190  Ft/kg

990  Ft/kg

799 Ft/kg

399 Ft/kg

139  Ft/kg

1199 Ft/kg
899 Ft/kg

499  Ft/kg
799  Ft/kg

1690  Ft/kg

599  Ft/kg

Kacsazúza

Sertéscomb

Egész csirke

Pacal

Adalékmentes kolbász

Sertésdagadó

Füstölt szalonna

Pulyka apró hús

Baromfipárizsi

Csirkefarhát

Hosszúkaraj

Csirkemáj

Marhanyak
csont nélkül

Lecsókolbász

Bőrös comb

Csirkecombfilé



Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Nyitvatartás:  
H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00, V: zárva

Ajánlatunk:

Zártszelvény, szögacél, laposacél

Hyundai elektromos barkácsgépek  

széles választékban

Szivattyúk, házi vízellátók  

kibővült választékkal  

(Elpumps, Pedrollo, DAB, Leo)
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Y
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CMY
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